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(57) Resumo: SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE BEBIDAS COM MEIOS DE ARMAZENAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE DOSES
INDIVIDUAIS E PROCESSO DE OPERAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA A presente invenção refere-se a um sistema (10) para
preparação de bebidas por meio de extração de uma respetiva substância edível e incluindo pelo menos um módulo (1) de
sistema com possibilidade de armazenamento e alimentação sucessiva de uma pluralidade de doses (5) individuais da referida
substância edível, proporcionadas num suporte (4) de condução em forma de banda ou similar, a um respetivo dispositivo (2) de
extração. O referido módulo (1) de sistema compreende pelo menos um meio (3) de armazenamento adaptado de modo a
recolher o referido suporte (4) de doses de doses (5) individuais, sendo que este é atuado por respetivos meios (7) de atuação e
disposto de forma vantajosa relativamente a estes, em vista de uma utilização fiável, eficiente e flexível de um dispositivo (2) de
extração de bebidas aromáticas, em particular em vista de uma utilização de tipo profissional. A presente invenção refere-se ainda
a um processo para operação de um sistema (10) de preparação de bebidas de acordo com a presente invenção.
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“SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE BEBIDAS COM MEIOS DE 

ARMAZENAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE DOSES INDIVIDUAIS E 

PROCESSO DE OPERAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA” 

Campo da Invenção 

[0001] A presente invenção refere-se ao campo dos sistemas para 

preparação de bebidas com base na extração de substâncias aromáticas, por 

exemplo,  café tipo expresso, chá e similares. A presente invenção refere-se 

em particular a sistemas com meios de armazenamento e de alimentação 

sucessiva de uma pluralidade de doses individuais num suporte de condução 

proporcionado em forma de banda ou similar, a um respectivo  dispositivo de 

extração. 

[0002] A presente invenção refere-se ainda a um processo para operação do 

sistema de preparação de bebidas de acordo com a invenção. 

Antecedentes da Invenção 

[0003] De acordo com uma abordagem conhecida no estado da técnica, as 

doses individuais são proporcionadas num suporte de condução comum, por 

exemplo, em forma de banda, ou similar, o qual é deslocado por meio de um 

respectivo  mecanismo de atuação de modo a serem sucessivamente 

alimentadas a um dispositivo de extração. Exemplos são revelados pelos 

documentos US 3,812,273,US 2939380 A, GB 2266228 A, WO97/ 17006, EP 

0832592 A1 e EP 1541070 B1. Esta abordagem apresenta vantagens em 

termos de controlo do movimento relativamente à alternativa em que as doses 

são proporcionadas separadas. As soluções conhecidas apresentam, porém, 

uma disposição desvantajosa dos referidos suportes de condução 

relativamente a um respectivo  dispositivo de extração incluindo diversos 

“cotovelos” de mudança de direção e até de mudança de plano de circulação. 

Por outro lado,  algumas soluções apontam para o recurso a diversos 

mecanismos de acionamento, o que resulta numa elevada complexidade, 

sendo por isso menos adequados com o tipo de utilização associado a 
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máquinas profissionais de cafetarias e restaurantes. Além disso, a disposição 

e configuração dos referidos meios de armazenamento deve ser favorável à 

sua manipulação, designadamente no caso de máquinas de maiores 

dimensões, e por exemplo, para substituição expedita dos mesmos em que 

se pretende um elevado número de operações sucessivas, como acontece 

ocasionalmente em cafetarias e restaurantes. 

Descrição Geral da Invenção 

[0004] O objetivo da presente invenção é o de proporcionar um sistema de 

preparação de bebidas, incluindo café tipo expresso, chá e similares, por via de 

extração de pelo menos uma em cada caso respectiva  substância comestível 

percursora  proporcionada em recipientes individuais, incluindo cápsulas rígidas e 

pastilhas flexíveis, e que apresenta pelo menos um módulo de sistema 

proporcionado de modo a realizar uma alimentação sucessiva de doses individuais 

a um respectivo  dispositivo de extração de forma mais eficiente e fiável, em 

particular em vista de uma utilização de tipo profissional. 

[0005] Este objetivo é conseguido de acordo com a presente invenção através 

de um sistema para preparação de bebidas apresentando pelo menos um 

módulo de sistema que compreende em cada caso pelo menos um dispositivo 

de extração disposto de um modo preferido numa zona frontal do módulo de 

sistema, e pelo menos um meio de armazenamento e/ou respectivo  suporte 

de condução proporcionados de modo que o suporte de condução resulta 

substancialmente verticalmente alinhado, ou apresentando respectivo s 

planos verticais substancialmente comuns. É particularmente vantajoso 

quando, de acordo com um aspecto inventivo relacionado, o suporte de 

condução resulta disposto no meio de armazenamento pelo menos 

substancialmente à mesma altura, de um modo particularmente preferido pelo 

menos parcialmente acima de um, em cada caso respectivo , dispositivo de 

extração. Esta solução permite reduzir as forças de atuação necessárias ao 
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deslocamento do suporte de condução e a simplificar os mecanismos 

envolvidos neste deslocamento. 

[0006] Além disso, de acordo com um outro aspecto inventivo, o meio de 

armazenamento e/ou respectivo  suporte de condução são proporcionados de 

modo que pelo menos parte, de um modo preferido a totalidade, do suporte 

de condução é movimentado pelo menos na maior parte, de um modo 

preferido na totalidade do seu deslocamento, segundo o referido plano de 

alinhamento vertical comum, de um modo preferido sem mudança de direção 

pelo menos entre uma saída de armazenamento e até ao respectivo  

dispositivo de extração, de um modo preferido pelo menos até a um respectivo  

dispositivo de atuação, de modo a tornar esta atuação mais eficaz e eficiente, 

incluindo em termos de forças de atuação requeridas e momentos de força 

envolvidos.  

[0007] De acordo com um outro aspecto inventivo relacionado, o referido 

suporte de condução é deslocado por meio de pelo menos um, em cada caso 

respectivo , dispositivo de atuação disposto na proximidade do dispositivo de 

extração, de um modo preferido entre a saída de armazenamento e o 

dispositivo de extração, de um modo particularmente preferido por cima deste. 

Além disso, a atuação do suporte de condução é de forma vantajosa adaptada 

para o fornecimento de doses individuais sucessivamente, incluindo por modo 

passo-a-passo entre sucessivas posições previamente definidas. 

[0008] De acordo com um outro aspecto inventivo relacionado, cada meio de 

armazenamento é disposto de tal forma que a respectiva  saída de 

armazenamento se encontra na proximidade, de um modo preferido por cima, 

do respectivo  dispositivo de extração, e as doses individuais são 

sucessivamente fornecidas segundo uma direção substancialmente vertical ao 

referido dispositivo de extração. 

[0009] Um outro objetivo associado da presente invenção é o de simplificar o 

fornecimento de doses individuais sem perda de fiabilidade. 
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[00010] Este objetivo é resolvido de acordo com a invenção de tal forma que 

o módulo de sistema é adaptado de modo que o fornecimento de cada dose 

individual ao dispositivo de extração, em particular depois do dispositivo de 

atuação, é realizado pelo menos em parte sob ação da força da gravidade. 

Além disso, é preferido quando o suporte de condução é atuado pelo 

dispositivo de atuação segundo uma direção substancialmente horizontal, de 

um modo preferido pelo menos na proximidade da saída de armazenamento. 

[00011] De acordo com um outro aspecto inventivo, o módulo de sistema é 

proporcionado de modo a incluir meios de separação da dose individual em 

cada caso mais a jusante da respectiva  zona de suporte de condução, ou de 

separação da parte do suporte de condução incluindo a dose individual em 

cada caso mais a jusante, dispostos de um modo preferido entre o dispositivo 

de atuação e o dispositivo de extração ou no interior deste. 

[00012] De acordo com uma forma de realização alternativa, o referido 

suporte de condução é deslocado a partir de um meio de armazenamento, 

passando por um dispositivo de extração e alimentado posteriormente a um 

recipiente de descarga, de um modo preferido sem as doses individuais. 

[00013] Um objetivo associado é o de propor um sistema de preparação de 

bebidas que apresenta uma estrutura modular, incluindo pelo menos um 

módulo de sistema que apresenta pelo menos um meio de armazenamento 

de doses individuais, proporcionado de forma a requerer menos volume 

construtivo adicional e a proporcionar uma maior flexibilidade de utilização, 

designadamente em vista de diferentes formatos e dimensões de tais meios 

de armazenamento. 

[00014] Este objetivo é conseguido de acordo com um primeiro aspecto 

inventivo de tal modo que cada meio de armazenamento do sistema de 

preparação de bebidas apresenta um formato substancialmente regular, 

incluindo paralelepipédico e cilíndrico, com uma extensão de armazenamento 

que se prolonga sobre pelo menos parte, de um modo preferido a maior parte, 
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da profundidade de módulo de sistema, e de um modo preferido com uma 

largura de armazenamento pelo menos aproximadamente similar à largura do 

módulo de sistema. 

[00015] De acordo com um outro aspecto inventivo, o meio de 

armazenamento é proporcionado como parte integrante do módulo de sistema 

adaptada de modo a poder recolher um suporte de condução, ou como 

embalagem de transporte compreendendo um suporte de condução e 

adaptada de modo a poder ser fixada de forma removível num suporte 

proporcionado no módulo de sistema. 

[00016] De acordo com um outro aspecto inventivo relacionado, o meio de 

armazenamento é disposto num suporte adaptado para engrenagem com 

uma superfície em cada caso correspondente, sendo que este suporte é de 

um modo preferido proporcionado de forma que pode engrenar em pelo 

menos uma superfície plana ou curva de um meio de armazenamento. 

[00017] Além disso, o sistema de preparação de bebidas de acordo com a 

presente invenção apresenta diversos meios de armazenamento, incluindo de 

diferentes formatos e/ou dimensões, adaptados de modo que podem recolher 

suportes de condução substancialmente similares e ser dispostos de tal forma 

que uma respectiva  saída de armazenamento se encontra numa posição em 

cada caso substancialmente similar relativamente ao dispositivo de extração. 

[00018] De acordo com uma outra forma de realização preferida, o meio de 

armazenamento é disposto no respectivo  suporte por meio de encaixe inferior 

e/ ou lateral, e ou por meio de introdução em jeito de gaveta.  

[00019] De acordo com uma outra forma de realização preferida, o suporte de 

condução é proporcionado de modo a ser engrenado, incluindo por meio de 

união positiva ou não positiva, com um dispositivo de atuação disposto entre 

a saída de armazenamento e o dispositivo de extração, de modo que fica em 

ligação de alimentação relativamente a um respectivo  dispositivo de extração.  
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[00020] De acordo com uma outra forma de realização preferida, o meio de 

armazenamento é configurado como recipiente ou embalagem específico do 

módulo de sistema, de um modo preferido substancialmente estanque a gás, 

de um modo preferido de utilização múltipla. 

[00021] De acordo com uma outra forma de realização preferida, o suporte de 

condução é configurado de um modo preferido com um formato 

substancialmente filamentar ou planar, incluindo em forma de malha, de fólio 

ou de tela. 

[00022] De acordo com uma outra forma de realização, o suporte de condução 

é atuado desde uma posição inicial para uma posição seguinte por meios 

mecânicos de atuação manual e/ ou eletromecânica. 

[00023] No âmbito da presente invenção, considera-se que as doses 

individuais são proporcionadas no interior de cápsulas substancialmente 

rígidas ou de pastilhas substancialmente flexíveis, produzidas a partir de 

materiais substancialmente estanques a gás, a partir de materiais permeáveis 

a gás. 

[00024] Além disso, em vista da estrutura modular do sistema de preparação 

de bebidas de acordo com a invenção, cada módulo de sistema é 

proporcionado com meios de descarga de bebida associados a cada, de um 

modo preferido respectivo , dispositivo de extração, e com meios de interface 

de operação, de um modo preferido realizados de forma integrada com os 

referidos meios de descarga de bebida. Além disso, de acordo com uma forma 

de realização preferida, apenas um módulo de sistema apresenta meios de 

ligação de energia e água a fontes externas de energia e água, bem como 

pode ser opcionalmente proporcionado com meios para adicional distribuição 

de energia e água a outros módulos de sistema. De acordo com uma outra 

forma de realização, apenas um módulo de sistema apresenta meios de 

transmissão de dados para emissores e/ou recetores externos de dados, bem 

como pode ser opcionalmente proporcionado com meios de transmissão de 
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dados para outros módulos de sistema. Além disso, pelo menos alguns 

módulos de sistema são proporcionados na forma de uma máquina de 

preparação de bebidas de acionamento manual ou de atuação automático, 

designadamente mediante a prévia introdução ou reconhecimento de um 

elemento externo. 

[00025] Um outro objetivo é o de propor um processo para operação eficiente 

de um sistema de preparação de bebidas de acordo com a presente invenção.  

[00026] Este objetivo é conseguido de acordo com um aspecto inventivo de 

modo que o referido processo compreende as etapas de colocação do 

suporte de condução com n doses individuais em engrenagem com o 

dispositivo de atuação, atuação do ciclo de preparação de bebida até n-m 

vezes e no máximo n vezes, sendo que mediante cada atuação, o suporte 

de condução é deslocado em pelo menos uma posição previamente 

definida e uma respectiva  dose individual que se encontra em cada caso 

mais a jusante é fornecida ao dispositivo de extração, sendo que o 

deslocamento do suporte de condução é realizado por um dispositivo de 

atuação pelo menos até a uma zona na proximidade do dispositivo de 

extração, e o fornecimento da dose individual ao dispositivo de extração é 

realizado pelo menos parcialmente sob ação da força da gravidade.  

[00027] De acordo com um aspecto inventivo relacionado, antes do início de 

processo, o suporte de condução com n doses individuais é introduzido no 

meio de armazenamento proporcionado num módulo de sistema e/ou um 

meio de armazenamento incluindo um suporte de condução com n doses 

individuais é colocado num respectivo  suporte proporcionado no módulo de 

sistema. 

[00028] De acordo com um outro aspecto inventivo relacionado, quando o 

suporte de condução é avançado, a dose individual que se encontra em cada 

caso mais a jusante é separada do restante suporte de condução ou a parte 

de suporte de condução que inclui a referida dose individual é separada da 
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restante, de modo a ser fornecida pelo menos parcialmente sob ação da força 

da gravidade ao dispositivo de extração. 

[00029] De acordo com um outro aspecto inventivo relacionado, a colocação 

do meio de armazenamento no respectivo  suporte e a colocação do suporte 

de condução em engrenagem com o dispositivo de acionamento, são 

acionados conjuntamente. Além disso, o meio de armazenamento é removido 

do respectivo  suporte após atuação do dispositivo de extração pelo menos n-

m vezes e no máximo n vezes. 

[00030] De acordo com uma forma de realização preferida, a inicialização do 

processo num módulo de sistema decorre em resultado de recolha de pelo 

menos um parâmetro de atuação através de meios de interface de operação. 

[00031] De acordo com uma outra forma de realização preferida, diversos 

dados relativos às doses individuais no meio de armazenamento, incluindo 

pelo menos o número ainda disponível, de um modo preferido também o tipo 

de doses individuais, de um modo particularmente preferido também um 

indicador de período de tempo, poder ser opcionalmente apresentados 

através dos referidos meios de interface de operação. 

Descrição das Figuras 

[00032] A invenção será em seguida explicada em maior detalhe com base 

em formas de realização preferidas e nas Figuras que se anexam.  

[00033] As  Figuras mostram,  em representações esquemáticas 

simplificadas: 

- Figuras 1a – 1b: um primeiro conjunto de formas de realização de um módulo 

(1) de sistema, em vistas em alçado lateral e frontal, de um sistema (10) de 

preparação de bebidas de acordo com a invenção; 

- Figuras 2a – 2b: um segundo conjunto de formas de realização de um 

módulo (1) de sistema, em vistas em alçado lateral e respectivo  pormenor, 

de  um  sistema  (10)  de  preparação  de  bebidas  de   acordo   com a 

invenção; 
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- Figuras 3a – 3b: um terceiro conjunto de formas de realização de um módulo 

(1) de sistema, em vistas em alçado lateral e frontal, de um sistema (10) de 

preparação de bebidas de acordo com a invenção; 

- Figuras 4a – 4b: um quarto conjunto de formas de realização de um módulo 

(1) de sistema, em vistas em alçado lateral e frontal, de um sistema (10) de 

preparação de bebidas de acordo com a invenção; 

- Figuras 5a – 5b: um quinto conjunto de formas de realização de um módulo 

(1) de sistema, em vistas em alçado lateral e frontal, de um sistema (10) de 

preparação de bebidas de acordo com a invenção; 

- Figuras 6a – 6b: vistas em alçado frontal de formas de realização de um 

sistema (10) de preparação de bebidas de acordo com a invenção incluindo 

diversos módulos (1) de sistema. 

Descrição Detalhada da Invenção 

[00034] A Figura 1a apresenta vistas de alçado lateral (à esquerda) e frontal 

(à direita), de uma primeira forma de realização de um módulo de sistema (1) 

que é parte de um sistema (10) para preparação de bebidas de acordo com a 

presente invenção, enquanto que a Figura 1b apresenta uma segunda forma 

de realização em vista em alçado lateral (à esquerda) e respectivo  pormenor 

da alimentação de doses (à direita). O módulo de sistema (1) encontra-se em 

cada caso proporcionado com um meio (3) de alimentação, em ambos os 

casos proporcionado como carregador em forma de embalagem de 

transporte, dispostos de forma fixa removível e substancialmente acima de 

um em cada caso respectivo  dispositivo (2) de  extração, de modo que 

ocupam pelo menos a maior parte da profundidade (l) de um tal módulo (1) de 

sistema. O dispositivo de extração (2)  encontra-se em comunicação fluida 

com um circuito de fornecimento de fluido (não representado), por exemplo 

água sob pressão, e com uma descarga (11) de bebida a jusante 

(representada esquematicamente na zona frontal do dispositivo de extração), 

para descarga por exemplo de café tipo expresso. No caso da Figura 1a, trata-
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se de um carregador (3) de alimentação adaptado de modo a ser introduzido 

em jeito de gaveta num respectivo  suporte (8) proporcionado no chassis de 

módulo (1) de sistema, e que recolhe no seu interior um suporte de condução 

(4)  comum apresentando uma pluralidade de doses individuais (5) e disposto 

numa fila segundo um único plano horizontal (ver o detalhe P01 da Figura 1b). 

De forma vantajosa, o carregador (3) de alimentação apresenta uma largura 

(w3) pelo menos aproximadamente similar à largura (w) do módulo (1) de 

sistema. No caso da Figura 1b, trata-se de um carregador (3) de alimentação 

disposto de forma fixa sobre a zona de topo do módulo (1) de sistema, de 

profundidade (l3) e largura (w3) similares ao da Figura 1a, mas com uma altura 

superior, de modo que pode recolher um suporte de condução (4)  mais longo, 

disposto por exemplo, em “S” no seu interior. Além disso, é  proporcionado 

um dispositivo (7) de atuação entre a  saída de armazenamento (6) e o 

dispositivo de extração (2)  e disposto na proximidade e substancialmente por 

cima deste (ver o detalhe P01 da Figura 1b).  

[00035] As Figuras 2a e 2b são representações esquemáticas equivalentes 

às das Figuras 1a – 1b, sendo que neste caso o módulo de sistema (1) é 

proporcionado com um meio (3) de alimentação configurado em forma de 

tambor, incluindo um suporte de condução (4)  disposto em forma de rolo no 

seu interior de adaptado de modo que pode ser por colocado em engrenagem 

com um dispositivo (7) de atuação e desenrolado por este. Esta forma de 

realização permite uma elevada capacidade de recolha de doses individuais 

no seu interior, deixando uma parte da zona de topo do módulo de sistema (1) 

livre para outros usos relevantes no caso de uma utilização profissional, e abre 

possibilidade de configuração de um sistema simples e fiável de alimentação 

das doses individuais a um respectivo  dispositivo de extração (2) . 

[00036] De acordo com outros aspectos inventivos relevantes do sistema (10) de  

acordo com a invenção, cada carregador (3) de alimentação é disposto de tal 

forma que o deslocamento do suporte de condução (4)  de doses individuais (5) 
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decorre  pelo  menos substancialmente, segundo um mesmo plano vertical até 

chegar ao dispositivo de extração (2)  do módulo (1) de sistema. Além disso, o 

acionamento é realizado por um dispositivo (7) de acionamento pelo menos até 

uma zona na proximidade, de um modo preferido diretamente por cima do 

dispositivo (7) de extração. Nesta posição, cada dose individual (5) pode ser 

separada do suporte (5) de condução (ver pormenor P01 da Figura 2a), ou o 

suporte (5) de condução ser cortado de modo que cai no interior do dispositivo 

de extração (2)  pelo menos em parte por ação da força da gravidade (ver 

pormenor P01 da Figura 2b). 

[00037] Esta disposição é particularmente vantajosa, porque permite que o 

acionamento do suporte de condução (4)  seja realizado com menor 

complexidade construtiva e meios de acionamento mais simples, duas 

vantagens determinantes para uma utilização do sistema (10) de tipo 

profissional com eventuais picos de utilização muito intensa. 

[00038] O carregador (3) de alimentação pode ser configurado como parte 

integrante do módulo (1) de sistema, no interior da qual é introduzida uma 

determinada quantidade de doses individuais (5) num respectivo  suporte de 

condução (4) , como parte integrante que pode ser temporariamente removida 

de um respectivo  suporte de carregador, ou como embalagem de transporte 

que pode ser fixada no referido suporte de carregador proporcionado no 

módulo (1) de sistema. 

[00039] Além disso, como é visível em ambas as formas de realização 

representadas nas Figuras 1 e 2, o carregador (3) de alimentação apresenta 

em cada caso uma saída (6) de carregador que, quando aquele se encontra 

disposto num respectivo  suporte (8), se encontra na proximidade, de um 

modo preferido na zona diretamente por cima do dispositivo de extração (2) .  

[00040] As Figuras 3a – 3b e 4a – 4b são representações esquemáticas de 

vistas em alçado lateral (à esquerda) e frontal (à direita) de um terceiro e 

quarto conjunto, respectiva mente, de formas de realização de um sistema 
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(10) de acordo com a presente invenção, incluindo pelo menos um módulo de 

sistema (1) proporcionado com um carregador (3) de alimentação, sendo que 

este é engrenado de forma removível num respectivo  suporte (8). 

[00041] No caso das formas de realização representadas nas Figuras 3a e 3b, 

o referido carregador (3) de alimentação apresenta pelo menos 

aproximadamente a forma de uma caixa, eventualmente disponível em pelo 

menos dois tamanhos de diferentes dimensões em altura, sendo engrenado 

numa posição de operação no suporte (8) por meio de introdução em jeito de 

gaveta (Figura 3a), ou engrenada na sua zona inferior mediante um 

movimento similar. 

[00042] No caso de uma forma de realização preferida, o módulo de sistema 

(1) apresenta um suporte (8) configurado de tal forma que permite a fixação 

opcional de um carregador (3) de alimentação em forma de caixa (Figura 3b) 

e em forma de tambor (Figura 4a). O suporte (8) pode ser configurado como 

uma superfície que inclui uma parte linear e uma parte curva, de modo a 

proporcionar a possibilidade de uma fixação das duas formas de carregador 

(3) de alimentação.  

[00043] A disposição do carregador (3) de alimentação na zona superior do 

módulo de sistema (1) também pode ser feita mediante um movimento de 

cima para baixo (Figura 4a), ou mediante um movimento de rotação (Figura 

4b). Além disso, tal como nas formas de realização acima, o suporte (8) pode 

ser configurado em jeito de superfície de engrenagem (Figura 4a) ou em jeito 

de gaveta, pelo menos parcial (Figura 4b). 

[00044] As Figuras 5a e 5b são representações esquemáticas de vistas em 

alçado lateral, parcialmente em corte, de outras formas de realização de um 

módulo de sistema (1) incluindo um carregador (3) de alimentação para 

alimentação sucessiva de doses individuais a um respectivo  dispositivo de 

extração (2).  
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[00045] De acordo com um aspecto inventivo, o suporte de condução (4)  é 

atuado a partir do interior de um respectivo  carregador (3) de alimentação, 

mediante pelo menos um dispositivo (7) de acionamento, disposto na 

proximidade da saída (6) de carregador (Figura 5a) e/ou na proximidade do 

dispositivo de extração (2)  (Figura 5b). Além disso, o dispositivo (7) de 

acionamento é configurado de modo que engrena com o suporte de condução 

(4)  ao longo de um percurso, designadamente entre pelo menos parte de uma 

distância entre a saída (6) de carregador e o dispositivo de extração (2)  

(Figura 5a), ou apenas num local, designadamente na proximidade imediata 

do dispositivo de extração (2)  (Figura 5b). 

[00046] O suporte (4) de doses é de um modo preferido configurado com um 

formato substancialmente filamentar ou planar, incluindo em forma filamentar, 

de malha ou de tela. A engrenagem do dispositivo (7) de acionamento com o 

suporte de condução (4)  pode ser realizada de forma mecânica, 

designadamente mediante engrenagem com zonas periféricas das doses 

individuais (5), ou mediante acionamento eletromagnético de pelo menos 

parte do referido suporte de condução (4) . Além disso, aquando da 

alimentação a um dispositivo de extração (2) , as doses individuais (5) podem 

ser destacadas, mediante separação por corte do remanescente suporte (5) 

de condução a montante, ou mediante pressão para fora do respectivo  

suporte (5) de condução. 

[00047] As Figuras 6a e 6b mostram representações esquemáticas em vista 

de alçado frontal de formas de realização de sistemas (10) para preparação 

de bebidas de acordo com a presente invenção, particularmente adequados 

a uma utilização de tipo profissional, como seja em cafetarias ou restaurantes. 

Como se pode verificar na Figura 6a, o sistema (10) apresenta dois módulos 

(1) de sistema, de um modo preferido apresentando dimensões gerais 

substancialmente similares, e proporcionados em cada caso com um 

dispositivo de extração (2)  em ligação fluida com respectivo s meios (11) de 
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descarga de bebida, e um carregador (3) de alimentação em ligação de 

alimentação de doses individuais (5) ao referido dispositivo de extração (2)  

de acordo com os aspectos inventivos da presente invenção.  

[00048] Numa forma de realização preferida, cada módulo de sistema (1) 

apresenta meios (12) de interface de operação que proporcionam a 

possibilidade de atuação e de apresentação de dados relevantes da 

operação. De acordo com uma forma de realização particularmente preferida, 

os referidos meios (12) de interface de operação encontram-se pelo menos 

parcialmente integrados nos meios (11) de descarga de bebida. 

[00049] Numa outra forma de realização preferida, apenas um dos módulos 

(1) de sistema (designado por módulo “master”) é proporcionado com meios 

de ligação a fontes externas de energia e de água, sendo que estas são 

depois distribuídas aos demais módulos (1) de sistema. De igual modo, 

também apenas o módulo de sistema (1) “master” é proporcionado com meios 

de transmissão de dados com emissores e/ou recetores externos de dados 

relativos ao sistema (10) de módulos. 

[00050] Como se pode verificar na Figura 6b, o sistema de acordo com a 

invenção também pode incluir outros módulos, sem inclusão de um dispositivo 

de extração (2) , dedicados a outras funções relevantes para o tipo de 

utilização final pretendida em cada caso, como por exemplo módulos (13) de 

produção de vapor, módulos (14) de armazenamento de xícaras, recipientes 

de leite ou água, e outros. Além disso, os diferentes módulos (1) de sistema 

podem ser dispostos em cima de um respectivo  suporte (15) de módulos que 

é configurado de forma vantajosa de modo a recolher meios de recolha de 

líquidos usados, ou similar. Podem ainda presentar elementos (16) de 

aquecimento de xícaras. 
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REIVINDICAÇÕES 

1.- “SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE BEBIDAS COM MEIOS DE 

ARMAZENAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE DOSES INDIVIDUAIS” 

apresentando pelo menos um módulo de sistema (1) compreendendo um 

dispositivo de extração (2) disposto de um modo preferido numa zona frontal 

do módulo de sistema (1), e um meio  de armazenamento (3) proporcionado 

de modo a compreender um suporte de condução (4) que apresenta uma 

pluralidade de doses individuais (5)  e adaptado de modo a ser movimentado 

a partir de fora do referido meio de armazenamento (3) e estas doses 

individuais (5)  sucessivamente fornecidas a um, em cada caso respectivo, 

referido dispositivo de extração (2),  onde cada meio de armazenamento (3) 

e/ou respectivo  suporte de condução (4)  serem providos de modo que o 

suporte de condução (4) resulta em alinhamento substancialmente vertical 

com o referido dispositivo de extração (2), e pelo meio de armazenamento (3) 

e o referido suporte de condução (4) é movido ao longo de um alinhamento 

comum vertical plano, entre uma saída de armazenamento (6) e até um 

dispositivo de extração (2), preferencialmente pelo menos até um respctivo  

dispositivo de atuação (7) caracterizado por  o referido suporte de condução 

(4)  é deslocado por meio de um referido dispositivo de atuação (7)  disposto 

nas proximidades do dispositivo de extração (2), entre a saída de 

armazenamento (6) e o referido dispositivo de extração (2), substancialmente 

acima do ultimo, e no referido modulo de sistema (1) é provido de modo a 

incluir meios para separação de dose individual (5) em cada caso mais a 

jusante a partir do suporte de condução  (4) disposto entre o dispositivo de 

atuação (7) e o dispositivo de extração (2) ou ou dentro deste último. 

2.- “SISTEMA” de acordo com a reivindicação 1 caracterizado por cada meio 

de armazenamento (3) ser disposto de tal forma que a respectiva  saída de 

armazenamento (6) se encontra na proximidade, de um modo preferido por 

cima, do respectivo  dispositivo de extração (2), e as doses individuais (5) 
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serem sucessivamente fornecidas segundo uma direção substancialmente 

vertical ao referido dispositivo de extração (2) . 

3.- “SISTEMA” de acordo com qualquer uma as reividicações 1 ou 2, 

caracterizado por o módulo de sistema (1) ser adaptado de modo que o 

fornecimento de cada dose individual (5) ao dispositivo de extração (2) , em 

particular depois do dispositivo (7) de atuação, é realizado pelo menos em 

parte sob ação da força da gravidade. 

4. “SISTEMA” de acordo com qualquer uma das anteriores reivindicações 

precedentes, caracterizado por o meio de armazenamento (3) apresentar um 

formato substancialmente regular, incluindo paralelepipédico e cilíndrico, com 

uma extensão (l3) de armazenamento que se prolonga sobre pelo menos 

parte, de um modo preferido a maior parte, da profundidade (l) de módulo do 

módulo (1) de sistema, e de um modo preferido com uma largura (w3) de 

armazenamento pelo menos aproximadamente similar à largura (w) de 

módulo do módulo (1) de sistema. 

5. “SISTEMA” de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, 

caracterizado por o meio de armazenamento (3) ser proporcionado como 

parte integrante do módulo de sistema (1) adaptada de modo a poder recolher 

um suporte de condução (4) , ou como embalagem de transporte 

compreendendo um suporte de condução (4)  e adaptada de modo a poder 

ser fixada de forma removível num suporte (8) proporcionado no módulo (1) 

de sistema. 

6. “SISTEMA” de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, 

caracterizado por o meio de armazenamento (3) ser disposto num suporte (8) 

adaptado para engrenagem com uma superfície em cada caso 

correspondente, sendo que este suporte (8) é de um modo preferido 

proporcionado de forma que pode engrenar em pelo menos uma superfície 

plana ou curva de um meio (3) de armazenamento. 
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7.-“SISTEMA” de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, 

caracterizado por serem proporcionados meios (3) de armazenamento de 

diferentes formatos e/ou dimensões, adaptados de modo que podem recolher 

suportes (4) de condução substancialmente similares e ser dispostos de tal 

forma que uma respectiva   saída de armazenamento (6) se encontra numa 

posição em cada caso substancialmente similar relativamente ao dispositivo 

de extração (2) . 

8.- “SISTEMA” de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, 

caracterizado por o suporte de condução (4)  ser proporcionado de modo a 

engrenar, incluindo por meio de união positiva ou não positiva de forma 

resistente à tração, com um respectivo  dispositivo (7) de atuação, de modo 

que fica em ligação  de  alimentação  relativamente  a um respectivo  

dispositivo de extração (2) .  

9. “SISTEMA” de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, 

caracterizado por o suporte de condução (4)  ser atuado pelo dispositivo (7) 

de atuação pelo menos segundo uma direção substancialmente horizontal, de 

um modo preferido pelo menos na proximidade a montante da  saída de 

armazenamento (6). 

10. “SISTEMA” de acordo com qualquer uma das reivindicações 

precedentes, caracterizado por apenas um dos módulos (1) de sistema 

apresentar meios de ligação de energia e água a fontes externas de energia 

e água, bem como ser adaptado para poder ser opcionalmente proporcionado 

com meios para adicional distribuição de energia e água aos restantes 

módulos (1) de sistema. 

11.- “PROCESSO DE OPERAÇÃO” para preparação de bebidas por meio 

de alimentação sucessiva de doses individuais de substâncias comestíveis 

num sistema (10) para preparação de bebidas, de acordo com qualquer uma 

das reivindicações precedentes, compreendendo as etapas: colocação do 

suporte de condução (4)  com n doses individuais (5) em engrenagem com o 
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dispositivo (7) de acionamento, e atuação de um ciclo de preparação de 

bebida até n-m vezes e no máximo n vezes, de modo que em cada atuação o 

suporte de condução (4)  é deslocado de uma distância previamente definida 

e uma respectiva  dose individual (5) que se encontra em cada caso mais a 

jusante é fornecida ao dispositivo de extração (2), caracterizado por o 

deslocamento do suporte de condução (4)  ser realizado por um dispositivo 

(7) de atuação pelo menos até a uma zona na proximidade por cima do 

dispositivo de extração (2) , sendo que o fornecimento da dose individual (5) 

ao dispositivo de extração (2) é de realizado parcialmente sob ação da força 

da gravidade.  

12.-“PROCESSO DE OPERAÇÃO” de acordo com a reivindicação 11, 

caracterizado por incluir ainda as seguintes etapas: introdução do suporte de 

condução (4)  com n doses individuais (5) no meio de armazenamento (3) 

proporcionado num módulo de sistema (1) e/ou colocação de um meio de 

armazenamento (3) incluindo um suporte de condução (4)  com n doses (5) 

individuais, em engrenagem fixa removível com um respectivo  suporte (8) 

proporcionado no módulo (1) de sistema. 

13.- “PROCESSO DE OPERAÇÃO” de acordo com qualquer uma das 

reivindicações de 11 ou 12, caracterizado por quando o deslocamento do 

suporte de condução (4), a dose individual (5) que se encontra em cada caso 

mais a jusante ser separada do restante suporte de condução (4)  ou a parte 

de suporte de condução (4)  que inclui a referida dose individual (5) ser 

separada da restante, de modo a ser fornecida ao dispositivo de extração (2). 

14.-“PROCESSO DE OPERAÇÃO” de acordo com qualquer uma das 

reivindicações de 11 ou 13, caracterizado por o meio de armazenamento (3) 

ser removido do respectivo  suporte (8) após utilização do respectivo  total de 

doses (5) individuais. 
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